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EN VANLIG SKOLDAG PÅ NATURLÄRA

EN
FRAMGÅNGSHISTORIA
Cecilia Bergåkra , elev i ÅK 1
har tävlat i internationell
Young Rider tävling i Norge.
Det resulterade i tre
andraplaceringar .
STORT Grattis till en
fantastisk silversvit i debuten!

Om du vill veta hur en typisk skoldag ser ut på Naturlära
Ridgymnasium så bör du läsa denna text!!
Vi börjar 08.30 varje morgon förutom måndagar då vi börjar 10.30 och vi
slutar mellan 12.00 – 16.00. Om vi har stalltjänstvecka börjar vi tidigare för
att hinna med alla sysslorna i stallet. Vi som går i Åk 1 har ridning tre dagar i
veckan och ridpassen är ofta lagda på em, efter det att vi haft våra teoretiska
ämnen. Förutom ridning har vi i ettan följande ämnen: Matematik 1a,
Svenska 1, Engelska 5, Historia1a1, idrott och hälsa 1. Relaterat till vår
inriktning har vi även Naturkunskap1a1, Naturbruk och Djuren i Naturbruket
I 2:an och 3:an så tillkommer och försvinner några kurser. Två kurser som
tillkommer är Entreprenörskap och Hästkunskap.
Gymnasiets upplägg av lektioner skiljer sig jämfört med hur högstadiet har
schemalagt arbetstimmarna. För på gymnasiet har vi olika kurser och de
består av x antal poäng. 100 poäng är 100 lektionstimmar.

”Vi tycker att vi lär oss något nytt så gott som
varje dag”

Cecilia Bergåkra och hasten Primavera

Så här kan en vanlig onsdag se ut
08.30 Morgonen börjar med att vi får hämtning vid elevhemmet av vår idrottslärare Jenny för att sedan åka till Nytorps
idrottshall och ha idrott. Efter idrotten får vi skjuts tillbaka till elevhemmet för att duscha och byta om till
ridkläder.
10.00 Är det dags för det efterlängtade tiofikat i cafeterian, där finns det bland annat mackor, Oboy och frukt.
10.30 Engelska står på schemat och där jobbar vi med vår engelskaplanering, vi jobbar fram till lunch.
12.00 Lunchen serveras av vår ”mattant” Monica, och maten kommer direkt från Gustavssons catering som ligger i
Arbrå.

13.00 Ska all utrustning på både hästen och ryttaren vara på, för att sedan gå upp till ridhuset där passet börjar. Du
planerar hästens uppvärmning själv beroende på vilken individ du sitter på. Efter att alla är uppvärmda samlas vi
ofta på en volt där vi går igenom dagens upplägg. Under ridpasset får vi tips om hur du och hästen som ekipage
kan utvecklas. Sedan när vi har ridit färdigt brukar vi ofta skritta ett varv runt Sigrids hus för att få hästen
avslappnad. Sen återstår det bara att ta av utrustningen och göra rent samt plocka undan alla grejor.
15.00 Slutar vi för dagen och går då hem igen till elevhemmet.

Vi tycker att vi lär oss något nytt så gott som varje dag och såklart kan vissa saker kännas extra jobbig i
stunden, men det lönar sig i längden!

LÄRARLIGA PÅ BILD!

